
CEDV - 4ª EDIÇÃO (2011-2012)  

 

Síntese dos módulos teórico e prático  

 

Carga horária docente (Nº de horas e %) segundo a 

vinculação institucional nos módulos teóricos (293-horas) e 

prático (200 horas) São Paulo (2011-2012)  

Docente Horas Total 

 
Teóricas Práticas 

 

 
Nº % Nº % Nº 

Uspianos 293 70 200 100 493 

Não 

Uspianos* 
125 30 - - 125 

Total 418 100 20 100 618 

 

*Universidad de Buenos Aires (UBA); FACIS; FMVZ/ UNESP-FMV-

FO/ UNESP; FCAV/ UNESP; UFRGS, PUC/PR; UAM; UNIMETO, 

UNG, UNIFMU, FM/UNESP; UNISA; EPM/UNIFESP. VEM, FESB  

 

Síntese do Módulo Prático  

 

Módulo de 200 horas práticas (atendimento clínico 

dermatológico) no Serviço de Dermatologia do 

Departamento de Clínica Médica e do Hospital Veterinário da 

FMVZ/USP, sob orientação de um docente e de, pelo menos, 

dois médicos veterinários contratados, durante oito semanas 

subseqüentes (200 horas/ discente), com atendimento por 

dupla de cedevistas.  

 

Total de casos (nº e %) atendidos no módulo prático por 

dupla de alunos do CEDV - 4ª Edição (2011-2012)  

Nº de casos % 

120-150 63,6 

151-200 27,3 

>200 9,1 

 



 

 

Síntese avaliatória  

 

Avaliação qualitativa do CEDV - 4ª Edição (2011-2012) pelos 

22 inscritos  

Excelente 73% 

Bom 27% 

Regular, Sofrível, Mau - 

 

 

Avaliação quantitativa (NOTAS OUTORGADAS) ao curso pelos 

22 inscritos concluintes do CEDV - 4ª Edição (2011-2012)  

9-10 73% 

7-8 23% 

5-6 - 

<5 - 

 

 

Possível indicação pelos 22 inscritos a outros eventuais 

interessados no CEDV  

Indicaria 100% 

Não indicaria - 

 

 

Distribuição modular (8 módulos teóricos) segundo a 

vinculação dos docentes (uspianos e externos) e a carga 

horária (nº horas) da 5ª Edição do CEDV (2011-2012) São 

Paulo (2013)  

 

 

 

 



Módulo* USP Não-USP Total 

1 36 28 64 

2 20 12 32 

3 20 26 46 

4 39 13 52 

5 14 22 36 

6 22 14 36 

7 22 6 28 

8** 120 4 124 

Total 293 (70,0%) 125 (30,0%) 418 (100%) 

 

 

* Inclui horas-aula teóricas, aplicação e correção 

subseqüente das sete provas teóricas (nota mínima 

?7,0/módulo)  

 

** Módulo destinado ao julgamento de monografias por 

banca constituída por trio de componentes titulados (124 

horas)  
 

Nono módulo - desenvolvido ao longo de 11 meses (Janeiro a 

novembro de 2012) com a participação três a quatro (docente, 

médicos veterinários contratados pelo HOVET/USP e FUMVET) 

profissionais orientadores do Módulo prático dos 22 cedevistas, 

perfazendo 3600 horas de orientação (200 horas de práticas por 

discente cedevista no Serviço de Dermatologia VCM/HOVET)  

 

CEDV (2011-2012) 

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão USP  

FMVZ/USP  

 

"Comentários Testemunhais" - Divulgação autorizada pelos 

Egressos  

 

A realização de um sonho antigo, fazer o CEDV USP é sem dúvida 

uma experiência única para quem ama a dermatologia 

veterinária, os contatos que são feitos, a possibilidade de criar 

vínculos e amizade com professores que são ídolos nas suas áreas 

de atuação e a vivência dermatológica no módulo prático, não 

tem preço. Sinto-me muito realizado e faria tudo novamente, 

apesar da distância e dificuldades enfrentadas.  



Leonardo Silva Azevedo  

Salvador/BA  

 

"Um curso muito bem organizado, com excelentes profissionais 

ministrando palestras, e um grupo de alunos muito profissional e 

companheiro. Além do diferencial de te permitir estar por 02 

meses no Serviço de Dermatologia da FMVZ-USP discutindo casos 

dos mais diversos na área em questão.  

Thales Nunes de Albuquerque Rodrigues 

Itanhaém/SP  
 


